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p
szczelarstwo to mieszanka rzemiosła, sztuki 

i szczęścia. Pomimo wieloletniego doświad-

czenia hodowcy zdołali poznać zaledwie niewiel-

ką część tajemniczego pszczelego świata. Każde-

go dnia, wspierani przez naukowców, odkrywają 

kolejne fragmenty tej układanki, ale jeszcze długo 

nie zobaczymy jej w całości. Moja książka stanowi 

kompendium wiedzy dla hodowców rozpoczynają-

cych swą przygodę z pszczołami. Zawarłem w niej 

500 praktycznych i rzeczowych porad, które stano-

wią źródło podstawowych informacji o opiece nad 

tymi owadami. Pszczelarzy motywuje słodki smak 

miodu oraz różnorodność pożywienia wytwarza-

nego przez pszczoły, ale największą radość daje im 

samo troszczenie się o nie.  

  

wSTęP





k
ażdy jest w stanie zostać pszczelarzem, ale 

dobrze jest na samym początku ustalić, czy 

się do tego nadajesz. Pszczołami można się zajmo-

wać zarówno hobbystycznie, jak i na wielką skalę, 

w aspekcie zarobkowym. Na śmiałków, którzy zde-

cydują się na założenie hodowli, czekają różnorod-

ne wyzwania zapewniające szansę na osobisty roz-

wój i satysfakcję do końca życia.

jak zoSTać  
PSzCzElaRzEm
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RADA 1. Przypomnij sobie, co wiesz na temat  
pszczół i miodu.

 Dawno temu ludzie zainteresowali się pszczołami ze względu 

na miód; ten słodki przysmak był wysoce pożądany. Zjadano go na 

miejscu lub zabierano plastry ze sobą, aby nakarmić resztę rodziny 

lub grupy. Pierwsi amatorzy miodu nie dysponowali odzieżą 

ochronną, a odymianie pszczół odbywało się jedynie za pomocą 

tlącej się pochodni. Śmiałkowie musieli więc wykazać się silną 

wolą i nie bać się użądlenia.

• Czerw uznawano za wartościowy pokarm i zjadano go wraz 

z miodem.

• Wosk pszczeli od zawsze wykorzystywano do produkcji dobrej 

jakości świec oraz jako substancję uszczelniającą.

• Najstarszym znanym napojem alkoholowym jest fermentowa-

ny miód (miód pitny). Zapotrzebowanie na ten produkt sprawi-

ło, że hodowla pszczół stała się jeszcze bardziej lukratywna.

• Spostrzegawczy rolnicy zrozumieli, że pszczoły odgrywają 

ważną rolę w zapylaniu roślin. Dziś to właśnie pszczoły 

miodne są głównymi zapylaczami wielu roślin jadalnych 

i włóknodajnych.

Wszystkie rodzaje pszczół pełnią znaczącą funkcję w przyrodzie, 

a jednak to pszczoły miodne zyskały na całym świecie szczególny 

status. Od zawsze dostarczają nam pożywienia. Pszczelarze i ich 

hodowle w nieoceniony sposób przysługują się ludzkości.

PIERwSZE KROKI
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RADA 2. Upewnij się, że pszczelarstwo to odpowiednie  
dla ciebie zajęcie.

 Jeżeli się okaże, że nadajesz się do hodowli pszczół, zajęcie to 

zapewni ci dozgonne poczucie spełnienia. Najważniejsze cechy 

dobrego pszczelarza to szacunek do natury, ciekawość wszystkie-

go, co wiąże się z biologią, zainteresowanie ogrodnictwem lub 

rolnictwem, troska o zdrowy ekosystem, a także fundamentalna 

potrzeba pomagania innym ludziom oraz pszczołom.

Pszczelarstwo to niewielka gałąź przemysłu, ale charakteryzuje się 

dużym zróżnicowaniem i nie łączy się już wyłącznie z produkcją 

miodu. Zapylanie – zarówno na małą, jak i na wielką skalę – za-

wsze jest w cenie. Pszczoły są doskonałym modelem dydaktycz-

nym dla studentów uczących się o wszelkiego rodzaju zasadach 

rządzących naturą. Owady te mogą produkować wiele różnych 

rodzajów miodu. Stolarstwo jest fundamentalnym komponentem 

pszczelarstwa. Znajomość obróbki metali i tajników hydrauliki 

przyda się przy konstruowaniu akcesoriów do przetwórstwa mio-

du. Pszczelarstwo stanowi z kolei uzupełnienie ogrodnictwa – nie 

tylko w przypadku ogrodów kwiatowych, lecz także warzywnych. 

Miód ma również liczne zastosowania kulinarne.

W pewnym stopniu każdy może się zainteresować pszczelarstwem 

lub jakimś związanym z nim aspektem. Nie wszyscy 

muszą od razu zakładać pasieki. Satys-

fakcję z pszczelarstwa i zajęć pochod-

nych da się czerpać na wiele 

sposobów.
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RADA 3. Pamiętaj, że nie ma czegoś takiego  
jak standardowa procedura.

 Jak to bywa z wieloma nowymi przedsięwzięciami, na początku 

pszczelarstwo może ci się wydawać trochę zbyt skomplikowane. 

Osoba, która jest po prostu ciekawa, jak to wszystko się odbywa, 

i chciałaby dowiedzieć się czegoś więcej, powinna sięgnąć po podsta-

wowe informacje. Można je znaleźć w internecie, w bibliotekach lub 

w czasopismach. Na początku zapoznaj się z ogólnymi zasadami 

i podstawowymi terminami. Skontaktuj się z miejscową placówką 

doradztwa rolniczego, aby zdobyć adresy lokalnych pszczelarzy. 

Dowiedz się, czy w okolicy działa jakieś terenowe koło pszczelarskie. 

Już od samego początku możesz się spodziewać wielu sprzecznych 

opinii i zaleceń. Standardowe procedury dotyczące hodowania 

pszczół nie istnieją. Szczegóły dopracujesz na bieżąco. Zorientuj się, 

co można znaleźć w najbliższej ci okolicy. Opanowanie podstawowej 

wiedzy związanej z pszczelarstwem zajmuje przeciętnie około roku.

RADA 4. A jednak pszczelarstwo bazuje na wielu  
ogólnych zasadach.

 Mimo że na początku przygody z pszczelarstwem możesz mieć 

wątpliwości, szybko ustalisz, na czym polegają tak zwane zasady 

ogólne. Mowa tu między innymi o podziale obowiązków wewnątrz 

kolonii, projekcie i funkcji standardowego roju, typowych zajęciach 

pszczół w trakcie poszczególnych pór roku oraz sposobach radze-

nia sobie z ewentualnymi użądleniami. Zrozumienie tych podstaw 

oraz pogodzenie się z tym, że wiele pytań wciąż pozostaje bez 

odpowiedzi, utoruje ci drogę do zdobycia prawdziwego doświad-

czenia w pszczelarstwie.
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RADA 5. Wybierz poziom zaawansowania adekwatny  
do swoich możliwości.

 Aby uważać się za pszczelarza, nie musisz dotrzeć do żadnego 

konkretnego etapu ani wykonać z góry określonych zadań. Liczba 

kolonii i rodzaj hodowli mają wpływ na to, jak wiele czasu i pracy 

będziesz poświęcać swojemu hobby. Obsługa kilku (powiedzmy 

trzech lub czterech) uli nie wymaga zbyt wiele wysiłku, ale wpro-

wadzanie kolejnych kolonii będzie oznaczało dodatkowe obowiąz-

ki. Z ogólnych obserwacji wynika, że wraz z upływem lat 

pszczelarze coraz mniej uwagi poświęcają rozwojowi i dywersyfi-

kacji kolonii. Doświadczony hodowca skupia się na innych, nie 

mniej satysfakcjonujących, lecz o wiele prostszych aspektach 

pszczelarstwa. Na przykład zamiast maksymalizować uzysk 

miodu, prowadzi warsztaty lub eksperymentuje z hodowlą matek. 

Obniżenie sprawności fizycznej i spadek sił witalnych wcale nie 

oznacza, że należy się pożegnać z pszczelarstwem. Hodowcy 

dostosowują się do ograniczeń i szukają nowych kierunków 

rozwoju.




